SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2009-10-06

Plats och tid

Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum Ununge, plan 2
Estunavägen 12, Norrtälje, kl 17.00-18.30

Beslutande

Ann S Pihlgren (M), ordförande
Britt-Marie Åhman (C)
Margareta Säterli (FP)
Olle Jansson (S), vice ordförande
Raija Lundgren (S)

Övriga deltagande

Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Charlotte Grape, tf. barnomsorgschef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2009-10-12

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Anne Josefsson

Paragrafer 87-96

Ordförande ..................................................................................................................
Ann S Pihlgren (M)
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2009-10-06

Datum för anslags
uppsättande

2009-10-13

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2009-11-03
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 87

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

§ 88

Val av justerare och tid för justering

§ 89

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§ 90

Ansökan om godkännande att få förändra sin verksamhet,
Carina Frödin

§ 91

Ansökan om godkännande att få utöka verksamheten med en
enskild bidragsfinansierad förskola, Enila AB, muntlig rapport
av uppdrag från 2009-09-08

§ 92

Ansökan om bidrag till öppen förskola, Naturbarnstugan

§ 93

Politiska partiers närvaro i kommunala skolor i Norrtälje
kommun

§ 94

Musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun, upphandling

§ 95

Rapporter

§ 96

Extra arbetsutskott den 13 oktober 2009

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2009-10-06

3

Bsau § 87

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Arbetsutskottet beslutar
att

efter komplettering med övriga ärenden enligt nedan godkänna
dagordningen.

a)

Insättning av ett extra arbetsutskott den 13 oktober 2009.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 88

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på barn- och utbildningskontoret måndagen
den 12 oktober 2009.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-050 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen informerar muntligt om nämndens ekonomiska läge
och att prognosen för helåret visar på en budget i balans.
Förvaltningschefen har i kommunledningsgruppen lyft frågan om tidplanen för ekonomi- och nämndsprocesserna 2010.
Information lämnas också om den pågående rekryteringsprocessen när
det gäller tillsättning av ny ekonomichef.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-065 717

Ansökan om godkännande att få förändra sin verksamhet,
Carina Frödin
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

ge Carina Frödin godkännande att förändra sin enskilda
dagbarnvårdarverksamhet till enskild pedagogisk omsorg
med en anställd och ett utökat barnantal till ca 10 barn;

att

godkänna att Carina Frödin får utökade bidrag för att driva
enskild pedagogisk omsorg från den 7 oktober 2009.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-31
Bakgrund
Carina Frödin har bedrivit enskild dagbarnvårdarverksamhet sedan
oktober 2004 och har nu inkommit med ansökan om att få godkännande
för att förändra sin verksamhet så att den består av henne själv och en
anställd på 50 % och därmed också fler barn inskrivna.
Verksamheten kommer även i fortsättningen att bedrivas i Carina
Frödins hem och i övrigt på samma sätt som tidigare.
Konsekvenser för kommunal verksamhet
Barn- och utbildningskontoret kan inte finna att det blir några negativa
konsekvenser för de kommunala verksamheterna för närvarande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-033 718

Ansökan om godkännande att få utöka verksamheten
med en enskild bidragsfinansierad förskola, Enila AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

ge Enila AB godkännande för att utöka sin verksamhet med en
enskild bidragsfinansierad förskola Killivipp för 25 barn från
den 1 oktober 2009;

att

godkänna att Enila AB får utökade bidrag för att driva enskild
bidragsfinansierad förskola från den 1 oktober 2009;

att

godkännandet återkallas om begärda handlingar inte lämnats till
förvaltningen senast den 1 november 2009;

att

godkänna minskning av antalet platser på förskolan Krumilur till
26 och på förskolan Fifilur till 22 platser från den 1 januari
2010.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-31
Bakgrund
Enila AB i Rimbo ansöker om godkännande för att utöka verksamheten
med en enskild förskola med 25 barn. Förskolans verksamhet kommer
att likna den som bedrivs på förskolorna Krumilur och Fifilur. Pedagogisk planering och även vissa verksamheter kommer att ske gemensamt
mellan förskolorna.
Förskolan beräknas starta den 1 oktober 2009. Enligt ansökan uppfylls
kraven på pedagogiskt utbildad personal. Förvaltningens tjänsteutlåtande redogör detaljerat för den planerade verksamheten.
Konsekvenser för kommunal verksamhet
Idag finns det 33 tomma platser på kommunala förskolor i Rimbo tätort.
Få barn står i kö till den kommunala förskolan. De som står i kö för
plats i januari kommer att kunna erbjudas plats. Enligt prognoser för
Rimbo tätort är det först 2012 som det behövs ytterligare platser där.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 91 forts
Om prognoser och köstatistik stämmer kan det bli aktuellt att avveckla
en kommunal förskola under nästa år.
Au 8/9

Au 6/10

Politikerberedning
Arbetsutskottet beslutade den 8 september 2009, § 78 att återremittera
ärendet till kommande arbetsutskott, och att uppdra till förvaltningen att
ta fram ekonomiska och andra tänkbara konsekvenser vid en eventuell
nedläggning av en kommunal förskola i Rimbodistriktet.
Beslutande sammanträde
Tf. barnomsorgschefen redovisar muntligt vad planeringskontorets nya
befolkningsprognoser visar beträffande barn- och elevförändringar i
Rimboområdet och vilka konsekvenser det eventuellt kan få lokalmässigt och för den kommunala verksamheten i övrigt.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-085 718

Ansökan om bidrag till öppen förskola, Naturbarnstugan
Beslut
Ordföranden beslutar
att

dra ur ärendet från dagordningen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-17
Bakgrund
Naturbarnstugan har ansökt om bidrag till att bedriva öppen förskoleverksamhet vid Naturbarnstugans förskola en gång per vecka.
Barn- och skolnämnden saknar riktlinjer för utbetalning av bidrag till
enskilda förskolor för att bedriva öppen förskoleverksamhet. I avvaktan på att nya riktlinjer tas fram föreslår barn- och utbildningskontoret
att Naturbarnstugans ansökan avslås.
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2009 redogör
detaljerat för ärendet.
Au 8/9

Au 6/10

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 september 2009, § och
beslutade att uppdra till barn- och utbildningskontoret att kontakta
den enskilda förskolan Naturbarnstugan för att erhålla en mer specificerad ansökan gällande den öppna förskolan; samt att inför budget
2010 se över riktlinjer för ansökningar och utbetalningar av driftsbidrag till enskilt bedriven öppen förskoleverksamhet.
Beslutande sammanträde
Kompletterande uppgifter från Naturbarnstugan föreligger.
Ordföranden beslutar att dra ur ärendet från dagordningen. Ärendet
återkommer vid senare tillfälle.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 93

Politiska partiers besök i kommunala skolor i Norrtälje
kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

nedanstående regler ska gälla vid politiska partiers besök i de
kommunala skolorna i Norrtälje kommun.

Regler för politiska partiers besök i kommunala skolor i Norrtälje
kommun

Justerandes sign

•

Rektors ansvar enligt skollagen gäller även vid politiska partiers besök i
skolan.

•

Skolan är ingen allmän plats. Rektor avgör om politiska partier ska få
komma till skolan och sprida sitt budskap.

•

Beslutar rektor att partier ska få tillträde till skolan måste det gälla alla
partier.

•

Rektor kan inte vägra ett parti tillträde baserat på partiets åsikter eller
innehållet i dess budskap även om dessa står i strid med skolans värdegrund.

•

Rektor får av praktiska och påvisbara ordningsskäl neka partier tillträde
till skolan. Beslutet måste i så fall kunna motiveras.

•

Rektor får inte neka partier tillträde till skolan om det är skolans elever
som hotar att störa eller stör ordningen.

•

Om partier bjuds in till skolan för att medverka i undervisningen kan
man av sakliga skäl begränsa den krets som får inbjudan till ett färre
antal partier. Gäller även om skolan bjuder in partier för att medverka i
politiska debatter.

•

Skolan är skyldig att erbjuda ett parti som inte blivit inbjudet möjlighet
att komma till skolan vid en annan tidpunkt, eller delta i annan form om
partiet hör av sig och vill komma till skolan.
Utdragsbestyrkande
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Bsau § 93 forts
•

Skolan och all personal har ett ansvar för att budskap som strider mot
skolans värdegrund inte står oemotsagda.

•

Rektor ska göra polisanmälan om det på skolan misstänks förekomma
kränkningar, som till exempel hets mot folkgrupp, i samband med
partiers närvaro på skolan.

•

Rektor ska tillkalla polis om man på skolan upptäcker tryckta skrifter,
informationsblad etc som kan befaras strida mot den grundlagsskyddade
tryckfriheten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-09-14
Bakgrund
Skolverket har i en rapport till regeringen, 2003-02-03 Politik i skolan,
gjort en åtskillnad mellan politiska partiers rätt att verka i skolan och
deras möjligheter att medverka. När politiska organisationer verkar i
skolan gör de det utifrån sina egna syften. När de medverkar i skolan
och deltar i undervisningen sker det utifrån syften som grundas i
skolans uppdrag och behov.
Utgångspunkt för politiska partiers besök i skolan är skolans demokratiska uppdrag som kan ses som tredelat
1. att hos eleverna utveckla kunskaper om det demokratiska systemet;
2. att förbereda eleverna för att verka i ett demokratiskt samhälle;
3. att medverka till att eleverna omfattar värden såsom människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med svaga och
utsatta, samt respekt för vår gemensamma miljö.
För att lyckas med uppdraget behöver skolan samverka med partier och
organisationer och genom att utgå från skolans mål och uppdrag kan
utrymme skapas för att styra över former för och innehåll i samverkan.
I de villkor som gäller för skolans kontakter med partier och organisationer är det framför allt de medborgerliga fri- och rättigheterna såsom
de uttrycks i grundlagarna som är av intresse, och grundlagarna gäller
även i skolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 93 forts
Åsiktsfriheten är i princip obegränsad och oreglerad. Varje individ har
rätt att ha vilka åsikter som helst.
Yttrandefriheten däremot är begränsad. Vissa åsikter är olagliga att
framföra muntligt i offentliga sammanhang då detta exempelvis kan
utgöra hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.
Tryckfriheten innebär att det skriftliga material som sprids på skolor är
föremål för samma grundlagsskydd som annat tryckt material. Det innebär bland annat att skolan inte har rätt att förhandsgranska, förbjuda
eller censurera tryckt material som används i samband med exempelvis
politisk information. För sådant material ansvarar utgivaren.
Skolan har emellertid ansvar för att uppmärksamma om brott mot
gällande lag skett, och liksom vad gäller yttrandefrihet är det framför
allt fråga om bestämmelserna om hets mot folkgrupp och andra lagstridiga kränkningar av enskilda eller grupper.
Mötesfrihet råder inte på en skola. Skolan är i lagens mening inte en
allmän plats. Ingen enskild eller organisation har ovillkorlig rätt att till
exempel ställa upp bokbord eller sätta upp affischer inne på en skola
eller utomhus inom skolan avgränsade områden. Ansvaret för vad som
sker på en skolas område ligger på skolans rektor som har att meddela
regler.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-105 059

Musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

upphandla musikverksamheten i dess helhet, fördelad på tre
områden;

att

upphandla verksamheten inom Rimboområdet för höstterminen
2010 till och med vårterminen 2012 senast den 31 januari 2010;

att

under första kvartalet 2010 upphandla övriga två områden för
samma tidsperiod;

att

kommunens egenregi kan lämna motsvarande erbjudande på ett
eller flera av de tre områdena.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-09-29
Sammanfattning
Sedan augusti 2007 drivs den frivilliga musikskoleverksamheten dels av
den kommunala verksamheten Roslagens kulturskola, dels i enskild regi
genom Kulturskolan i Rimbo ekonomisk förening.
Från den 1 augusti 2009 har en ny överenskommelse tecknats med
Kulturskolan i Rimbo ekonomisk förening, vilket gäller till och med
den 31 juli 2010. Nämnden tar nu ställning till musikskoleverksamhetens fortsatta utveckling.
Bakgrund
Den 17 juni 2008 beslutade nämnden att genomföra upphandling motsvarande den musikskoleverksamhet som Kulturskolan i Rimbo bedriver. Denna upphandling avbröts. Istället gjordes en överenskommelse
med Rimbo Kulturskola utifrån det samarbete som genomfördes under
läsåret 08/09. Nu gällande överenskommelse går ut den 31 juli 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 94 forts
Beskrivning av ärendet
För att få en långsiktig planering för och organisation av musikskoleverksamheten, för att nå de mål som fastställdes av barn- och skolnämnden den 20 maj 2008, föreslås att upphandling genomförs av hela
musikskoleverksamheten. Detta innebär att verksamheten i dess helhet
konkurrensutsätts.
Dimensioneringen av verksamheten sker dels utifrån geografiska skäl,
med hänvisning till Norrtälje kommuns unika karaktär, dels utifrån
volym och fastställd budget.
Au 6/10

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet och återkommer om upphandlingsunderlaget vid nämndens sammanträde.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 95

Rapporter
Våga visa
Förvaltningschefen informerar att förvaltningen genomför upphandling
av brukarenkäter tillsammans med de kommuner som ingår i Våga visaprojektet.
Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän
Skolverkets kommunblad innehåller uppgifter om kostnader för
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning .
Materialet finns tillgängligt på Skolverkets hemsida.
Information till föräldrar
Tf. barnomsorgschefen redogör för den information om nya barnomsorgsregler som har skickats till föräldrar vilka har 4-5-åringar i
familjedaghemsverksamhet och pedagogisk omsorg.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 96

Insättning av extra arbetsutskott den 13 oktober 2009
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

ett extra arbetsutskott skall hållas den 13 oktober 2009.

Beslutande sammanträde
Au 6/10

Arbetsutskottet beslutar att ett extra arbetsutskottsmöte ska hållas den
13 oktober då lokalförsörjningsplan för grundskolan behandlas inför
nämndens sammanträde den 20 oktober. Arbetsutskottet hålls på
Svanbergaenheten klockan 09.00.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

